TISKOVNA KONFERENCA

MREŽE NVO ZA ZDRAVJE

PREDSTAVITEV 3 POBUD ZA SPREMEMBO ZDRAVSTVENE ZAKONODAJE

Četrtek, 23.4.2015
Glazerjeva dvorana UKM, Maribor

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor
operacije se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov; razvojne prioritete
"Institucionalna in administrativna usposobljenost"; prednostne usmeritve "Spodbujanje razvoja
nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga"
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O SZOTK IN PROJEKTU »NVO VARUJEJO NAŠE ZDRAVJE«:
Poslanstvo SZOTK je splošna preventiva javnega zdravja, kajenja, varstva okolja in vpliva
prometa na zdravje in okolje, ter zmanjšanje umrljivosti in obolevnosti zaradi vdihavanja
škodljivih delcev iz zraka oz. okolja. Posebno pozornost posvečamo preventivi in zmanjšanju
dejavnikov tveganja za nastanek in napredovanje Kroničnih nenalezljivih bolezni.
Promoviramo zdrav življenjski slog in opuščanje škodljivih razvad.
Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo (SZOTK) je nosilec projektaMreže »NVO varujejo naše zdravje«, financiranega s strani ESS sklada v letu 2014-15. Zveza
SZOTK je koordinator nacionalne vsebinske mreže nevladnih organizacij za zdravje, ki
združuje slovenske NVO s presečnim področjem delovanja v javnem zdravju. S projektom
krepimo vlogo in kompetentnost nevladnih organizacij na področju zagovorništva in civilnega
dialoga ter skušamo vplivati na izboljšanje zdravstvenih politik in zakonodaje v RS. Sem sodi
tudi spremljanje evropske zakonodaje in skrb za implementacijo ter izvajanje direktiv EU v
Sloveniji. Mreža se aktivno vključuje v pripravo strateških dokumentov, zakonov, predpisov
tako na nacionalni kot evropski ravni. K temu sodi tudi sistematična priprava predlogov,
priporočil in pobud s strani NVO.
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POBUDI ZA SREMEMBO ZAKONA O OMEJEVANJU UPORABE TOBAČNIH IZDELKOV (ZOUTI)
1 - Nevtralna embalaža za cigarete in sestavljena zdravstvena opozorila
1 PREDLOG »ZAKONA O SPREMEMBAH ZAKONA O OMEJEVANJU UPORABE TOBAČNIH
IZDELKOV« (ZOUTI; Uradni list RS, št. 93/07)
Izkušnje iz držav, ki so že sprejele strožjo zakonodajo na področju označevanja in oglaševanja
tobačnih izdelkov oz. cigaret, kažejo neposredne pozitivne učinke na področju zmanjšanja
prevalence kajenja, kot tudi opuščanja kajenja in posledično izboljšanje splošnega stanja na
področju kroničnih nenalezljivih bolezni. Za izboljšanje stanja na področju javnega zdravja
bomo morali slediti Evropskim direktivam, ki se nanašajo tudi na našo državo, če želimo
ohraniti korak z razvitejšimi in družbeno odgovornejšimi državami od nas in narediti kaj za
izboljšanje zdravstvenega stanja državljanov.
1 Slogan: »ZOUTI in Slovenija v korak z družbeno odgovornejšimi državami!«
Pobudo je predstavila
Mihaela Lovše, predsednica SZOTK in vodja projekta NVO varujejo naše zdravje in

2 - Ureditev E-cigarete v RS v skladu z evropsko zakonodajo
2 PREDLOG »ZAKONA O SPREMEMBAH ZAKONA O OMEJEVANJU UPORABE TOBAČNIH
IZDELKOV« (ZOUTI; Uradni list RS, št. 93/07)
Zakonska ureditev statusa Elektronskih cigaret pri nas je nujna, saj trenutno nedefinirano,
nekakšno status-quo stanje, lahko povzroči trajno škodo na zdravju državljanov. Tudi zaradi
nezadostne raziskanosti oz. informiranosti in zavajajočih reklamnih opozoril se ustvarja vtis,
da gre za zdravstveni pripomoček, ki pa je v resnici vse kaj druga kot to.
2 Slogan: »E-cigareta - Trojanski konj tobačne industrije!«
Pobudo je predstavila
Mihaela Lovše, predsednica SZOTK in vodja projekta NVO varujejo naše zdravje
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POBUDA ZA SPREMEMBO ZAKONA O TROŠARINAH (ZTRo)
Dvig trošarin na tobačne izdelke
PREDLOG »ZAKONA O SPREMEMBAH ZAKONA O TROŠARINAH« (ZTro; Uradni list RS, št.
97/10 - uradno prečiščeno besedilo, 48/12, 109/12 in 32/14)
Kajenje nima le negativnih učinkov na zdravje prebivalstva, temveč posledično povzroča tudi
ekonomsko škodo zaradi stroškov zdravljenja, ki jih povzročajo škodljive posledice kajenja.
Ocenjeni stroški finančnih izgub krepko presegajo prilive iz tobačnih trošarin. Cena tobačnih
izdelkov odločilno vpliva na povpraševanje, kar je ključni razlog, za predlog dviga trošarin na
tobačne izdelke. Razširjenost kajenja, še posebej med mladimi, lahko pripišemo predvsem
trenutni cenovni dostopnosti tobačnih izdelkov v Sloveniji (primerjava z ostalimi državami v
EU), posebno pozornost pa je treba nameniti dostopnosti cenejših tobačnih izdelkov in
izenačevanju cen med najdražjimi in najcenejšimi tobačnimi izdelki. Dvig trošarin lahko
prinese poleg pozitivnih posledic za zdravje in zmanjšanje s tem povezanih stroškov
zdravljenja in drugih posledic precej sredstev v državni proračun. Ob pravi politiki bi to
moralo pomeniti posledično tudi več sredstev za zdravstveno preventivo.
3 Slogan: »Trošarine v zdravstveno blagajno!«
Pobudo je predstavil
Miha Lovše, podpredsednik SZOTK in strokovni sodelavec na projektu NVO varujejo naše
zdravje

Tiskovno konferenco je povezovala Špela Debenjak, strokovna sodelavka na projektu NVO
varujejo naše zdravje.

Vabimo vas, da spremljate delovanje mreže NVO varujejo naše zdravje še naprej na spletni
strani www.nvozdravje.si, facebook strani www.facebook.com/szotk in twitter strani
www.twitter.com/tobakzveza!
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